
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 listopada 2005 r.

upoważniająca Republikę Litewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych
szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4429)

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

(2005/819/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr
1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jedno-
litych warunków poboru środków własnych pochodzących
z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego
art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo-
nizacji ustawodawstw Państw Członkowskich
w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (2), zwanej dalej „szóstą
dyrektywą”, Państwa Członkowskie mogą utrzymywać
zwolnienie z podatku lub opodatkowanie niektórych
transakcji. Transakcje te należy brać pod uwagę
w przypadku określania podstawy zasobów pochodzą-
cych z VAT.

(2) W odniesieniu do stosowania przepisów art. 28 ust. 3
szóstej dyrektywy sekcja 8 pkt 1 (Podatki) załącznika IX
do Aktu Przystąpienia Republiki Litewskiej do Wspólnot
Europejskich (3) upoważnia Republikę Litewską do zwol-
nienia z podatku niektórych transakcji wymienionych
w załączniku F do szóstej dyrektywy.

(3) Republika Litewska nie jest w stanie wykonać dokład-
nych obliczeń podstawy zasobów własnych pochodzą-
cych z VAT dla niektórych kategorii transakcji wymienio-
nych w załączniku F do szóstej dyrektywy. Obliczenia
takie mogą wywołać obciążenie administracyjne

niewspółmierne do znaczenia tych transakcji dla całko-
witej podstawy zasobów Republiki Litewskiej pochodzą-
cych z VAT. Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rady
(EWG, Euratom) nr 1553/89 należy zatem upoważnić
Republikę Litewską do obliczania podstawy VAT przy
wykorzystaniu przybliżonych danych szacunkowych.

(4) Komitet Doradczy ds. Środków Własnych zatwierdził
sprawozdanie rejestrujące opinie jego członków
w sprawie niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 6 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG,
Euratom) nr 1553/89 do celów obliczania podstawy zasobów
własnych pochodzących z VAT od dnia 1 maja 2004 r. niniej-
szym upoważnia się Republikę Litewską do wykorzystania przy-
bliżonych danych szacunkowych w odniesieniu do międzynaro-
dowego transportu osób w zakresie krajowym (pkt 17 załącz-
nika F do szóstej dyrektywy).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji
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